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EMENTA
A escola e a sala de aula como espaço social e de observação e interpretação da prática docente e
dos processos de ensino-aprendizagem. Desenvolvimento e análise de situações de pré-regência.
Avaliação e ensino-aprendizagem em Geografia. Análise de projetos de ensino no campo da
Geografia Escolar. Socialização das diversas experiências vividas pelos discentes da turma do
Estágio I.

OBJETIVOS
Discutir a escola e a sala de aula como espaço social e lócus do trabalho do professor de geografia.
Conhecer, discutir e interpretar as práticas docentes e os processos de ensino-aprendizagem.
Socializar e discutir experiências relacionadas ao estágio supervisionado.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
• - Tempo, espaço e sujeitos escolares e as práticas pedagógicas
• - Prática de ensino de geografia e o ensino remoto emergencial.
• - Desafios e produções do trabalho docente na educação básica.

METODOLOGIA
• O programa será abordado, em caráter Ensino Remoto, através de aulas síncronas,

assíncronas e atendimento individual. Neste caso, de acordo com a necessidade do
discente.

• As aulas assíncronas serão conduzidas via a disponibilização de material didático
(textos, orientações e atividades) no Portal Didático. As aulas síncronas ocorrerão de
acordo com calendário a ser disponibilizado pela professora

• Será disponibilizado o atendimento remoto individual, com horário a ser marcado com
antecedência por meio de e-mail, enviado pelo discente, via portal didático.

• Atividades/produções previstas:
• Leituras e elaboração de resenhas referentes ao assuntos: Prática de Ensino de

Geografia e Práticas Pedagógicas em contexto de ensino remoto emergencial. Os
textos serão disponibilizados pelo professor.

• Pesquisa online com professores de Geografia da educação básica sobre as
condições de trabalho e as práticas de ensino desenvolvidas em período de
pandemia no Brasil.

• Seminários para socialização e discussão das leituras e demais trabalhos sobre a
Prática de ensino de geografia em contexto do ensino remoto emergencial.



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
• Cem pontos serão distribuídos entre as atividades previstas, que deverão ser

encaminhadas para o professor.
• As atividades assíncronos serão utilizados como controle de frequência, devendo o

discente realizar o mínimo de 75% das atividades propostas para ser considerado
“frequente”, de acordo com a Resolução Conep no. 007, de 03 de agosto de 2020.
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